GIRONA · 5
EL 9 ESPORTIU. DIMECRES, 21 D’AGOST DEL 2013

Gerard Muñoz, l’autor del gol del Girona, en una acció del partit d’ahir a l’Olímpic de Terrassa ■ ALBERT SALAMÉ
Benja disputa
una pilota aèria a
Carlos Ruiz en
l’última visita de
la Ponferradina
■ MANEL LLADÓ

ofensiva amb un parell de
reforços.
Dues derrotes a Girona
La Ponferradina ha visitat
dues vegades Montilivi a
segona A i totes dues n’ha
sortit derrotat. En el curs
2009/10, el conjunt gironí
es va imposar amb molta
solvència (3-0) amb un
dels hat-tricks més ràpids

mai vistos a Montilivi,
obra de Peragón (3’, 23’ i
34’). La Ponferradina va
baixar aquell any a segona
B, però va recuperar de seguida la plaça a segona A i
la temporada passada va
tornar a visitar l’estadi. Hi
va perdre només per 1-0 i
per culpa d’un autogol de
Joni en el minut 6, en un
mal partit del Girona. ■

Eliminacions prematures a 2a A

———————————————————————————————————————————————————————————————————

2012/13

2009/10

Sporting-Girona ........................ 2-0

Girona-Nàstic ................................1-0

El Girona rep dos gols en el tram final
de la primera part a El Molinón –Nacho Cases (42’) i Trejo (45’)– i cau eliminat d’entrada.

Cañas (63’), de falta directa, va resoldre l’accés a la següent eliminatòria
del Girona de Cristóbal Parralo.

2011/12
Deportivo-Girona....................... 5-1
L’equip gironí es va avançar a Riazor
(Dani Nieto, 3’) però el Deportivo el va
triturar amb tres gols de Lassad (10’, 64’
i 70’), un de Jose en pròpia porteria (74’)
i un altre de Salomão (80’).

2010/11
Girona-Osca.....................................1-1
Els penals van decidir l’eliminatòria a
favor de l’Osca (3-5). Despotovic va
fer avançar el Girona (4’) i Camacho,
de penal, va empatar per als aragonesos (51’).

Girona-Celta................................... 1-3
El Celta va incendiar Montilivi, que va
acabar demanant a crits la dimissió
de Salamero, l’aleshores director esportiu. Iago Aspas (40’), Michu (42’) i
Saulo (54’) van situar un 0-3 que Tortolero va maquillar al final (79’).

2008/09
Nàstic-Girona ............................... 0-2
Dos gols de Gabri a les acaballes del
partit (88’ i 89’) van certificar l’accés
del Girona a la segona eliminatòria.

Hèrcules-Girona..........................1-0
Un gol en la segona meitat de Fernando Morán (59’) va posar punt final a
l’aventura del Girona en la copa.

Trofeu Ciutat de Terrassa. El Girona es va imposar per 0-1 al conjunt
local gràcies a un gol de Gerard Muñoz abans de la mitja hora (26’)

Tots acaben sencers
TERRASSA
GIRONA

0
1

———————————————————————————————————————————————

TERRASSA: Ortega, Oriol Dot, Sergi
Perez, Martí, Edile, Mario, Gallar, Batanero, Pedro García, Jaime Fuentes i
Montoro (Batanero, Romo, Maldonado,
Juancho, Marc, Bracons i Angel).
GIRONA: Palatsí, Ramalho (Bonmatí
60’), Carles Mas (Rovirola 30’), Migue
(Romero 30’), Juncà (Bigas 46’), Pere
Pons (Richy 60’), Eloi (Timor 60’), Serramitja (Jofre 60’), Gumbau (Chando 60’),
Litus (Fran 46’) i Gerard Muñoz (Bordas
60’).
GOL: 0-1 (26’) Gerard Muñoz.
ÀRBITRE: Muñoz Baquero. T.G.: al
local Oriol Dot. T.V.: cap
PÚBLIC: Uns 200 espectadors a l’estadi Olímpic de Terrassa.
INCIDÈNCIES: Abans del partit va
tenir lloc la presentació oficial del Terrassa 2013/14.

EL 9
TERRASSA

Si s’hagués preguntat a Ricardo Rodríguez sobre
què n’esperava, de l’amistós d’ahir a Terrassa en el
moment que els jugadors
del Girona pujaven a l’autocar, amb tota seguretat
la resposta de l’entrenador hauria estat que la màxima prioritat era que nin-

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu. Comarques gironines, El. 21/8/2013. Page 5

El primer equip o 6.000 euros

Els vestidors
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Girona va haver d’anar a
Terrassa amb més jugadors de la primera plantilla
dels que probablement
hauria volgut, però el contracte que havia signat
l’aleshores director esportiu, Mario Barrera –arran
del traspàs de Dani Erencia
del Terrassa al Girona–,
especificava que si no hi
anava amb el primer equip
hi havia una penalització
de 6.000 euros per al club
de Montilivi. I, a banda dels
lesionats, Ricardo Rodríguez va deixar a Girona no-

gú prengués mal. I així va
ser. El Girona va complir
l’expedient i va completar
els 90 minuts sense que
cap jugador hagués de reclamar la sortida de les assistències o demanar el
canvi. Era vital, sobretot
després de veure com
l’equip ha arribat a l’inici
de lliga amb més lesionats
del compte i havent de fer
ja equilibris des del minut
1 de la temporada.
Gerard Muñoz decideix
El Girona es va acabar em-

més el porter Isaac; el defensa David Garcia; els
migcampistes Juanlu i Jordi Matamala; i l’extrem Felipe Sanchón. La resta, tots
van anar a la ciutat vallesana, malgrat que la presència d’un segona A no va
despertar excessiu entusiasme (uns 200 espectadors). Al Girona encara li
queda un termini per pagar
del traspàs d’Erencia (ja no
és al club de Montilivi, sinó
a l’Sporting B), que serà un
tercer amistós, l’agost del
2015.

portant el trofeu Ciutat de
Terrassa gràcies a un únic
gol de Gerard Muñoz, que
va guanyar l’esquena als
defenses locals i va convertir una passada llarga en
un toc subtil que va servir
per batre Ortega.
El partit va tenir uns
bioritmes molt baixos. Rodríguez va situar Palatsí a
sota els pals i també va
provar una defensa que no
ha de diferir gaire de la de
dissabte vinent a Eibar,
amb Ramalho acumulant
minuts al costat de Mas i

“Ha estat el clàssic
partit de
pretemporada. Ens
ha servit per repartir
minuts i agafar
automatismes. Ha
estat positiu”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“S’està treballant
per apuntalar la
plantilla amb un o
dos jugadors de
davant. Encara tenim
marge de temps”
Ricardo Rodríguez
ENTRENADOR DEL GIRONA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Migue (ja van formar l’eix
contra l’Alavés) i Juncà a
l’esquerra (David Garcia
era un dels absents). A la
segona part, va fer una mica la inversa i quan faltava
mitja hora va donar entrada a jugadors més ofensius
que havien estat titulars
divendres, com Richy, Timor, Jofre i Bordas. També va fer sortir Chando.
El partit va tenir control del Girona, però relatives arribades amb perill a
les àrees i pocs detalls de
qualitat. El guió previst. ■

